
A tragikus tünetekkel is bátran szembenézhetnek azok, akik hinni tudnak. Számol
ni kell azzal, hogy súlyos elváltozások is bekövetkezhetnek az öregedés folyamán:
paralízis, gyerekes önfejűség, féltékenység, agresszivitás .. , Nagy hit kell ahhoz, hogy
a megváltozott személyiség vonásaiban meglássam azt, aki valaha volt - sőt, a végső

szakaszban annak a Keresztreítéltnek alakját, aki engedte, hogy elfogja a gyengeség,
hogy lesújtsa a kereszt terhe - "O caput cruentatum!" - a fényes Isten-arcot... Az
öregség igazi végső és megrázó éjszakája olyan, mint a Golgotát elborító sötétség.

Ne ütközzék meg senki azon, hogy ebből a vázlatból szándékosan kimaradtak a
személyes halhatatlanság klasszikus, le nem becsülhető argumentumai. Schütz Antalt,
a magyar skolasztika mértékadó személyiségét idézem: (Ha) "a mai differenciáltabb
bölcseleti gondolkodás szigorúbb logikai igényeket támaszt a bizonyítással szemben,
akkor éppen Szent Tamás... volna az utolsó, aki a tudományos pontosság ellen
óvást emelne" . .. (Bölcseleti közlemények, 1938.)

Az adott keretekben nem ez a technikailag egyáltalán nem lehetetlen eljárás is
mertetése volt a célunk. Csupán arra óhajtottuk felhívni a figyelmet, hogy lehetséges
bölcs és boldog öregségre felkészülni és nyugodt hittel adni át magunkat a felfogha
tatlan örökkévalóságnak, amelyet azok számára készített, akik Őt szeretik. Talán
ezüstös hajú kor-társaim és a bölcs öregség fiatalabb jelöltjei találnak e sorokban
valamit, ami fölött eszmélődni érdemes.

DOBAI PÉTER

Ulrich von Hutten sírboltja előtt
Egy 93,S x 73,4 cm vászon, Weimar képtárában, Caspar David Friedrich
festménye

.. . .. míg lelkem veletek végképp meg nem szokik:élni;
az avatottabb sok mindent fog kérdeni; holtak,
tőletek, Ó, élők is, fönti erői a mennynek;
amilcor a romokon tovahúztok éveitekkel,
már ti a biztos úton! mert engem el-elfog a kétely . . . •

Johann Christian Friedrich Hölderlin: A szigettenger
(Rónay György fordítása)

Vers a Vitorlák emléke círnü ciklusból

A tetőtlen, romos apszis félkörive,
'a megsemmisült templomhajó felől nézve:
fűvel, tövises cseriével. liánnal. lonccal,
bozáttal, bodzával, repkénnyel. borostyánnal,
magas-északra szökött bougainvilleával benőve,
a fojtó növényzet alatt a kozépkori kövek
már nem lélegzenek, rom az oltár is, nincs kereszt
és nem áll a helyén a Megfeszített, Mária sem:

a Szüz; a Szeplőtelen

anya ikonja!
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Nincs se szószék, se keresztelőmedence,

nincs imapadsor. nincs gyóntatófülke.
Csak Friedrich, a festő áll az oltár helyén,
Ulrich von Hutten márványból faragott tombájára
borulva, mintha újra szeretné hallani Hutten
mondatát: "A korszak most közel, amelyben
gyönyörüség lesz élni!" Szátlan marad a szarkofág . . .
Az apszis hármas ablakrésében egy-egy halott fénydarab,
a csúcsíves, komor, gótikus ablakokban tenger és észak
világit-világlik be a siri-halotti térbe,
a megmaradt falakra, oszlopokra s a hiányzó

térközökre

A tér tehetetlenségét, a tér tragédiáját
festette meg Friedrich itt és az álmát,
hogy mégis él a remény, hogy Hutten él!
Ebben a tenger-közvetlen templomban,
kifordult kőtömbök határszélén. senkiföldjén,
ahol nincs többé szertartás, se Isten-hivás,
se ima, se gyónás, se feloldozás, se megbocsátás,
ahol mindörökre kialudtak a fáklyák, a gyertyák,
ahol Ulrich von Hutten pihen szál-magányosan,
hogy mégis újra ige, jel és jelszó lehet:
"O saeculum, oliterae! - Juvat vivere!" -:
a szabadon fordítás ősi, költői jogán a. m.:
Ó, szörnyü század. ó szörnyü irodalom!
De mégis, milyen jólesik élni!
Ulrich von Huttenl A szellemi szabadság
egyik legbátrabb harcosa, ki túlnőtte századát!
Itáliában tanult jogot! 1513-ban katonai szalgálatát
teljesitette a császári hadseregben! Kilépett hamar!
1517-ben Kaiser Maximilian Augsburgban költővé

koszorúzta a .kvietált", veterán katonát. Albrecht,
mainzi érsek szolgálatába lépett és bátran támadta
a megromlott szerzetesrendeket, a kolostorokat,
apátokat és priorokat és Luther vitázó barátja lett!
Mindezekért mint menekűlthalt meg a zürichi tóban
fekvő Ufenau szigeten, 1523-ban, versírás közben.
Summa perfectio! Hutten kockát vetett
az évszázadokba és nem veszített!
Friedrich [estménye őrzi templomi siriát,
könyvtárak őrzik költeményeit és jelszavát:

"Mégis milyen jólesik élni!"
És a rommá- töretett gót apszisban a kripta:
felel a festőnek és Friedrich fölfogta
a választ:

Bent van, belül: a külvilág!
Bent van, befal: a külvilág!
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